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̣ ki ̃ thuâ ̣t chung
(Gen

Spec Change Notification - GSCN)

GSCN #

Tên của GSCN
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Bố i cảnh

Thự c phẩ m tươi số ng đã trở thành một chuỗi cung ứng toàn cầ u. Nhà bán lẻ và nhà
cung cấ p đố i mặt với một loạt các vấ n đề bao gồ m các điề u lệ ở điạ phương liên
quan đế n an toàn thự c phẩ m và việc theo vế t và truy tim
̀ nguồ n gố c, quyề n sở hữu
nhãn hàng hóa của sản phẩ m bán tại POS và các áp lự c về chi phí của chuỗi cung
ứng. Ngành công nghiệp thự c phẩ m ngày càng chiụ nhiề u áp lự c phải thự c hiện các
giải pháp làm thay đổ i việc ghi dấ u, ghi nhãn và bán thự c phẩ m tươi số ng như thế
nào ngày hôm nay. Dữ liệu bổ sung tại POS sẽ tạo ra hiệu quả cho chuỗi cung ứng
và sự cải tiế n mấ u chố t cho mọi thành viên của GS1.
Nhóm công tác phân đinh
̣ thự c phẩ m tươi số ng và Ban lãnh đạo GS1/ GA đã yêu
cầ u các tiêu chuẩ n ứng dụng về các sản phẩ m có số đo thay đổ i và không chặt chẽ,
những tiêu chuẩ n này cầ n đượ c quyế t đinh
̣ trong GSPM. Để chuyể n từ các mã số
lưu hành bi ̣ giới hạn (Restricted Circulation Numbers - RCN’s) sang mã số toàn cầ u
phân đinh
̣ thương phẩ m GTIN dành cho các vật phẩ m tươi số ng có số đo thay đổ i
và bao gói không chặt chẽ đượ c quét tại POS, cầ n phải có các tiêu chuẩ n ứng dụng,
bao gồ m:
 Các qui tắ c cấ p GTIN và các qui tắ c diễn giải cho người đọc
Các thay đổ i được đề xuấ t đố i với Hê ̣ thố ng GS1

Hãy thêm vào tài liệu “Quy đinh
̣ ki ̃ thuật chung của GS1” phầ n mới sau về các
thương phẩ m là thự c phẩ m tươi số ng đượ c quét tại POS
 Các qui tắ c cấ p GTIN cho các thương phẩ m là thự c phẩ m tươi số ng đượ c
quét tại POS
4.3.1.9

Các qui tắ c cấ p GTIN đố i với các thương phẩ m là thực phẩ m tươi số ng tại
POS

Các qui tắ c cấ p GTIN sau đây dành cho thương phẩ m là thự c phẩ m tươi số ng
đượ c quét tại POS, bao gồ m thương phẩ m có số đo thay đổ i và bao gói không
chặt che.̃ Thự c phẩ m tươi số ng bao gồ m các danh mục sản phẩ m sau đây:
hoa quả, rau, thit,̣ hải sản, bánh mì và thự c phẩ m ăn sẵn như pho-mát, thiṭ
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nấ u đông hoặc qua xử lý, sa-lát .v.v. Thự c phẩ m tươi số ng đượ c đinh
̣ nghiã là
thự c phẩ m không bi ̣ bảo quản bằ ng cách đóng hộp, khử nước, đông lạnh hay
xông khói.
Các qui tắ c cấ p GTIN cho sản phẩ m có số đo thay đổ i và bao gói không
chă ̣t chẽ
Chủ nhãn hàng hóa cấ p GTIN và tuân thủ các qui tắ c cấ p GTIN cho thương
phẩ m cùng các qui tắ c qui đinh
̣ trong phầ n này.
CHÚ THÍCH Các qui tắ c cấ p GTIN sau đây nhằ m để sử dụng trên phạm
vi toàn cầ u. Chỉ ngoại trừ một số trường hợ p khi điề u lệ hoặc yêu cầ u pháp lý
ở điạ phương qui đinh
̣ khác.
Sản phẩ m có số đo thay đổ i và bao gói không chă ̣t chẽ
1. Khi một cấ u hình khác biệt về một thương phẩ m là thự c phẩ m tươi cầ n đế n
sự phân đinh
̣ riêng cho POS, thì phải cấ p một GTIN mới. Các ví dụ đặc thù về
qui tắ c này bao gồ m:
CHÚ THÍCH: Nế u nhà bán lẻ đang đinh
̣ lại hin
̀ h thể một thương phẩ m
trong kho, thương phẩ m này đã đượ c cấ p cho GTIN rồ i và vật phẩ m đượ c
đinh
̣ lại hình thể yêu cầ u có sự phân đinh
̣ riêng khỏi GTIN của thương phẩ m
lúc đầ u, thì nhà bán lẻ có trách nhiệm đố i với việc cấ p GTIN mới
Quy tắ c

1.1

Khi một vật phẩ m là
thự c phẩ m tươi đã
đóng gói trước,
khác nhau về trọng
lượ ng, đượ c bán
theo trọng lượ ng
nhưng lại đượ c đặt
hàng theo cỡ bao
gói riêng đặc thù thì
phải cấ p một GTIN
mới/ đơn nhấ t cho
mỗi cỡ bao gói.
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Yêu
cầ u
GTIN
mới

Có

Ví dụ

Biể u đồ

Đùi gà đã đóng gói
trước, mỗi gói khác
nhau về trọng lượ ng,
đượ c bán theo trọng
lượ ng nhưng đượ c đặt
hàng theo cỡ bao gói
đặc thù (GTIN A = 10pk GTIN A
and GTIN B = 14pk)

GTIN B
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1.2

1.3

1.4

Khi một vật phẩ m
sản xuấ t ra không
đóng gói chặt chẽ
đượ c bán riêng (sản
phẩ m A), sau đó bi ̣
cắ t và đóng gói để
bán theo trọng
lượ ng (sản phẩ m
B), thì sản phẩ m A
và B yêu cầ u các
GTIN đơn nhấ t riêng
biệt.
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Có

Sản phẩ m A với GTIN C

Sản phẩ m B với GTIN D

Khi một vật phẩ m
sản xuấ t ra không
đóng gói chặt chẽ
đượ c bán riêng (sản
phẩ m A), sau đó
đượ c đóng gói và
bán theo số đo cố
đinh
̣ (sản phẩ m B),
thì sản phẩ m A và B
yêu cầ u các GTIN
đơn nhấ t riêng biệt.

Có

Khi một vật phẩ m là
thự c phẩ m tươi với
trọng lượ ng lớn có
số đo thay đổ i,
không nhằ m để bán
lẻ (sản phẩ m A),
đượ c cắ t và đóng
gói trong kho và bán
theo trọng lượ ng
(sản phẩ m B), thì
phải cấ p cho sản
phẩ m A và B các

Có
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Cả một quả dưa hấ u
đượ c bán với giá $4.00.
Nhà bán lẻ quyế t đinh
̣
cắ t quả dưa này thành 4
miế ng và bán các phầ n
tư quả này với giá $1.99
mỗi kilo/pound

Một quả táo đượ c bán
theo trọng lượ ng với giá
$1.29 mỗi kilo/pound.
Sau đó nó đượ c đóng
gói vào côngtenơ và
đượ c bán với giá $3.00
mỗi gói 4 quả

Sản phẩ m A với GTIN E

Sản phẩ m B with GTIN F

Một bánh pho-mát
(không nhằ m để bán lẻ)
đượ c đặt hàng theo
GTIN-14 với số giao vận
là 9, đượ c cắ t và đóng
gói theo các bao gói có
trọng lượ ng thay đổ i và
đượ c bán theo trọng
lượ ng, nó sẽ yêu cầ u
một GTIN mới, hoặc là
GTIN-12 hoặc GTIN-13
tại POS

Sản phẩ m A với GTIN G

Sản phẩ m B với GTIN H
--------------------------------------------------------
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GTIN riêng căn cứ
vào yêu cầ u sử
dụng số giao vận là
9 trong GTIN-14
trên sản phẩ m A và
yêu cầ u sử dụng
GTIN-12 hoặc
GTIN-13 trên sản
phẩ m B vì nó sẽ
đượ c quét tại POS.
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Có

Một miế ng ức gà lớn
(không nhằ m để bán lẻ)
đượ c đặt hàng theo
GTIN-14 có số giao vận
là 9, sau đó đượ c đóng
gói thành các gói riêng
có trọng lượ ng thay đổ i
và đượ c bán theo trọng
lượ ng, sẽ yêu cầ u một
GTIN mới, hoặc là
GTIN-12 hoặc GTIN-13
tại POS.

Sản phẩ m A với GTIN I

Sản phẩ m B with GTIN J

1. Khi các hình thể khác nhau của vật phẩ m là thự c phẩ m tươi không yêu cầ u sự phân đinh
̣ riêng
biệt tại POS thì sẽ sử dụng cùng một GTIN. Ví dụ đặc thù về qui tắ c này bao gồ m:

Quy tắ c

2.1

Khi vật phẩ m là sản
phẩ m có bao gói
không chặt chẽ (sản
phẩ m A) đượ c bán
từng cái một hoặc
theo trọng lượ ng và
đượ c khách hàng
chọn nhặt đự ng
trong túi (sản phẩ m
B), thì sản phẩ m A
và B đượ c coi là vật
phẩ m giố ng nhau và
vì thế có cùng GTIN

Yêu
cầ u
GTIN
mới

Không

Ví dụ

Các vật phẩ m là sản
phẩ m có bao gói không
chặt chẽ đượ c trình bày
để bán lẻ hoặc theo túi
(do khách hàng chọn
bọc) tại POS sẽ đượ c
phân đinh
̣
bằ ng cùng
một GTIN giố ng nhau.
Việc khách hàng nhặt
các vật phẩ m là sản
phẩ m có bao gói không
chặt chẽ vào túi không
làm thay đổ i GTIN.

Biể u đồ

Sản phẩ m A với GTIN K

Sản phẩ m B với GTIN K

Phầ n 4.3.1.2 qui đinh
̣ viê ̣c cấ p GTIN và trách nhiê ̣m đố i với các vâ ̣t phẩ m đã và
chưa đóng nhãn hàng hóa.
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